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Vooral de Europese beuren had-
den het erg moeilijk in de eerste
helft van 2016. Met als climax

de brexit, die de Europese aandelen-
markten een dagverlies tot bijna 10%
opleverde en de verliezen sinds het
jaarbegin deed oplopen tot -20%. Voor
Wall Street bleef de schade beperkt
tot een status quo, na een erg zwakke
start in de eerste zes weken, maar de
Amerikaanse indexen maken daar-
door al achttien maanden of anderhalf
jaar pas op de plaats. Voor de Euro-
pese beurzen was 2015 nog zo fantas-
tisch begonnen en leek de grote ach-
terstand op de Amerikaanse markten
eindelijk te worden ingelopen. Maar
de neergang in Europa begon eigenlijk
al vanaf vorige zomer, zodat de jaar-
returns dieprood kleuren.

Voor ons was het echter wel cruciaal
dat de bodemniveaus van februari
overeind bleven op de Europese beur-
zen, want anders was de dalende ten-
dens in Europa alleen maar bevestigd.
Op vrijwel hetzelfde moment zien we
dat de Amerikaanse beursindexen de
pieken van vorig jaar hebben door-
broken en er ruimte lijkt voor nieuwe
records de komende weken en maan-
den. Want een agressief beleid van de
Amerikaanse centrale bank is uitge-
sloten in de huidige context en er zijn
kansen op een herstel van de Ameri-
kaanse bedrijfswinsten, inclusief die
van de energiesector (zie ook IB32B).

Betere periode 
in het verschiet

De brexit heeft echter vooral grote
effecten op de obligatiemarkten. Ze
heeft de rendementen nog verder doen
verschralen en tot nog meer negatieve
rentes geleid. Vele duizenden miljar-
den dollars aan overheidsobligaties

van industrielanden (afgerond 40%)
hebben al een negatieve rente. Dat
heeft opnieuw een jacht op rendement
op gang gebracht, richting de aande-
lenmarkten. In de eerste plaats lijken
daarbij opnieuw de dividendaandelen
gezocht te worden. Al moeten we
daarbij nog maar eens beklemtonen
dat de stabiliteit van de dividenden
essentieel is. De dekking van de divi-
denden zit op het laagste peil in de
voorbije twee decennia.

Het bevestigt de stop & go-markt �
de afwisseling van goede en zwakke
perioden � die de Europese beurzen
al enkele jaren kenmerkt. Na een
zwakke periode over de voorbije zes
tot twaalf maanden zien we ruimte
voor een betere periode de komende
zes maanden. Verder willen we voor-
lopig nog niet gaan, vooral omdat
Wall Street nog altijd de leidende
markt blijft voor Europa en dat de
recordreeks hier gebeurt vanaf een
reeds lang lopende stijgende markt
(89 maanden) en een hoog waarde-
ringsniveau, enkel te verantwoorden
vanuit de (ultra)lage rentestanden.
Het is dus niet vanzelfsprekend om
daar nog lang en veel stijging aan toe
te voegen. We mikken in eerste instan-
tie toch op 10 à 15% potentieel voor
de westerse markten richting begin
2017. Logisch dan ook dat we de
bescherming volledig afbouwen voor
minstens enige tijd.

We hebben al aangegeven dat er ook
in de opkomende landen mogelijk -
heden liggen. Wellicht nog betere
returns, nu een erg lastige periode voor
de basismetalen en de olie achter ons
lijkt te liggen. Het herstelpotentieel is
daar bijzonder groot, gezien de
extreem zwakke prestaties het afgelo-
pen jaar of zelfs de afgelopen jaren. �
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Zoals we op al de strategiepagina
hebben geschreven (p. 1), zijn
we van oordeel dat we voor de

komende drie tot zes maanden geen
bescherming meer nodig hebben. De
tracker Lyxor Eurostoxx50 Short ver-
dwijnt minstens voor een aantal maan-
den uit de voorbeeldportefeuille, maar
zal ongetwijfeld nog wel eens terug-
keren.

MDxHealth: forse groei
De omzet van het Belgische diagnos-

ticabedrijf MDxHealth (MDxH) steeg
in het tweede kwartaal met 63%, tot
6,3miljoen USD. De omzet afkomstig
van de verkoop van ConfirmMDx voor
prostaatkanker in de Verenigde Staten
klom zelfs met 79%, tot 5,6miljoen

USD. Na zes maanden is er een omzet-
toename met 65%, van 7,9miljoen tot
12,9miljoen USD. Voor ConfirmMDx
bedroeg de stijging 56%, van 6,9mil-
joen tot 10,8miljoen USD. De overige
omzet (2,1miljoen USD) is grotendeels
afkomstig van royalty’s en mijlpaal-
betalingen op de toenemende verkoop
van Cologuard, een op de stoelgang
gebaseerde innovatieve darmkanker-
test van Exact Sciences.

De opname van ConfirmMDx in de
National Comprehensive Cancer Net-
work-richtlijnen (NCCN) in maart
effende in de eerste jaarhelft het pad
voor tien nieuwe verzekeringscon-
tracten (eind vorig jaar stond de teller
op 35, waarvan er negentien zijn afge-
sloten in 2015). In augustus volgde

een contract met Cigna, een van de
vijf grootste verzekeringsmaatschap-
pijen in de Verenigde Staten. MDxH
lanceerde eind 2015 SelectMDx voor
prostaatkanker, een urinetest met 98%
accuraatheid en een marktpotentieel
van 0,5miljard USD. SelectMDx werd
intussen bij meer dan 1000 patiënten
gebruikt, wat een eerste, bescheiden
omzetbijdrage opleverde (minder dan
1%), en er werden al zes verzekerings-
contracten afgesloten. In de tweede
jaarhelft komt met AssureMDx een
derde test op de markt in de Verenigde
Staten, een op urine gebaseerde blaas-
kankertest met 99% accuraatheid en
250miljoen USD marktpotentieel.

Niet alleen de omzet, ook de kosten
zijn fors gestegen, met 52%, tot 16mil-

Geen bescherming meer

PRESTATIEVERGELIJKING

PRESTATIEVERGELIJKING

Inside Beleggen
Referentie-index (**)

Sinds 1/1/2016 Sinds 1/1/2014
+ 7,6% + 4,7%
 – 2,6% + 0,4%

(*) 1:koopwaardig 2:houden 3:verkopen A:laag risico B:gemiddeld risico C:hoog risico 

Aankoop: We hebben1250 aandelen 7C Solarparken gekocht tegen 2,42 EUR (3039,95 EUR); we kopen 50 aandelen Schlumberger tegen
maximaal 80,75 USD - Verkoop:We hebben 1250 aandelen Uranium Participation verkocht tegen 4,00 CAD (3447,15 EUR);  we verkopen
125 deelbewijzen Lyxor Eurostoxx50 Short tegen openingskoers dinsdag
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joen USD. Hierdoor klom het netto -
verlies van 5,5 naar 7,6miljoen USD
(in het tweede kwartaal van 3 naar
4,2miljoen USD). De voorzichtige ver-
wachte omzetgroei van 30 à 50% op
jaarbasis (23 à 26,5miljoen USD) werd
bevestigd, alsook een verbetering van

de bedrijfskasstroom (ebitda; -13,4mil-
joen USD in 2015; in het eerste semes-
ter gedaald van -5,3miljoen naar 
-6,7miljoen USD). De cashburn
bedraagt na zes maanden 11,6miljoen
USD (8,3miljoen USD in dezelfde peri-
ode vorig jaar) waardoor de kaspositie

slonk naar 20,1miljoen USD.
MDxH verwacht winstgevend te zijn

vanaf eind 2017. We gaan ervan uit
dat MDxHealth die periode zonder
kapitaalverhoging kan overbruggen.
We bevestigen het koopadvies (rating
1C). �

Basiswaarden/trackers
� iShares MSCI Emerging Markets ETF:
nieuwkomer voorbeeldportefeuille;
tracker op het herstel van de
opkomende markten na jarenlange
ondermaatse beursprestatie (update)

� iShares MSCI Japan EUR hedged ETF:
tracker om in te spelen op verwacht
herstel van de Japanse beurs

Bescherming
� Lyxor ETF Eurostoxx50 Short: de
bescherming van resterende Europese
aandelenposities wordt verder
afgebouwd, nu de vooruitzichten voor de
Europese beurzen zijn verbeterd

Consumptie middenklasse opkomende
landen
� Barco: specialist in geavanceerde
projectietechnologie scoorde prima
halfjaarresultaten, waardoor koers naar
hoogste koers sinds voorjaar 2013
steeg; Norges Bank positie tot boven
5% getild (update)

� Bolloré: holding van Vincent Bolloré laat
toe in te spelen op potentieel Afrika en
herstel bij Vivendi; halfjaarresultaten op
1 september (update)

� Daimler: nieuwkomer
voorbeeldportefeuille; Mercedes-Benz is
weer de grootste verkoper van Duitse
luxewagens

Energie
� 7C Solarparken: nieuwkomer
voorbeeldportefeuille; inspelen op groei
van Belgische uitbater van zonnepanelen
in Duitsland (update)

� Velcan: jaarcijfers 2015 voldeden
ruimschoots aan de verwachtingen; wel
jammer van het tegenvallend nieuws uit
Indonesië met het SukaRame- en
Meureubo 2-project; uitkijken naar
aankondiging over zonne-energie; positie
verstevigd

Goud en metalen
� Franco-Nevada: koers dicht bij
historisch recordniveau door oplopende

goudprijs na brexit; degelijke resultaten
Q2 op 8 augustus (update)

� iShares Silver Trust: tracker op zilver,
dat de afgelopen jaren nog veel meer is
teruggevallen dan het goud; staat aan
begin van een stierenmarkt; ook zilver
profiteert van toenemende onzekerheid
door de brexit

� Silver Wheaton: sterke resultaten Q2
zorgden voor stevige koersprestatie
(update)

� SPDR Gold Shares: goudtracker; goud
weer in stierenmarkt; de vraag naar
goud is in het eerste kwartaal door
massale aankopen door beleggers
gestegen naar 1290 ton, een toename
van liefst 21%; resultaat referendum
over brexit zorgde voor nieuwe uitbraak
goudprijs

� Umicore: meevallende halfjaarresultaten
met verhoging winstdoelstelling leidde
tot nieuwe recordkoers

� VanEck Vectors Gold Miners ETF:
goudmijnen excelleren tot nog toe in
2016 door trendommekeer goudprijs;
ruime koersverdubbeling in zowat zes
maanden tijd, nieuwe pieken door brexit

Landbouw
� Anglo-Eastern Plantations: nieuwkomer
voorbeeldportefeuille;
palmolieplantagegroep publiceert
halfjaarresultaten op 26 augustus

� Potash Corp.: resultaten Q2 waren
tegenvaller met ook dividendverlaging,
weldra bespreking (update)

� Sipef: halfjaarcijfers wat beter dan
verwacht; licht verhoging van de
jaarprognose, mede door stijgende
palmolieprijs, weldra bespreking (update)

� Syngenta: kreeg de goedkeuring van de
Amerikaanse autoriteiten voor de
overname door ChemChina (update)

� Tessenderlo: op de jaarvergadering bleek
duidelijk dat een fusie met Picanol niet
meteen meer aan de orde is; Luc Tack
heeft blijft via vennootschap Symphony
Mills en via Picanol zijn belang in

Tessenderlo verder optrekken;
halfjaarcijfers op 24 augustus (update)

Vergrijzing
� Ablynx: de fase II-resultaten van de
combinatietherapie van vobarilizumab
(potentieel middel tegen reumatoïde
artritis) werden gemengd onthaald door
verrassend hoge score voor placebo;
toch bieden die resultaten wel degelijk
potentieel; markt wacht beslissing van
AbbVie af; investeerder Adrianus van
Herk heeft positie tot boven 5%
uitgebreid (update)

� Argen-x: voorlopige studieresultaten in
kanker en immuniteitsziekten zijn erg
beloftevol; halfjaarcijfers op 26
augustus; belangrijke investor day op 22
september (update)

� Bone Therapeutics: behandeling met
Preob geeft statistisch significant
betere resultaten bij traag helende
breuken zoals daling van risico op
heupfractuur met 50%; kaspositie eind
eerste kwartaal was 30,4miljoen EUR

� Fagron: koers onder druk door
halfjaarcijfers licht onder de
verwachtingen en mogelijke problemen in
de Verenigde Staten: voormalige
eigenaar van het overgenomen
AnazaoHealth eist 10 à 20miljoen USD
van farmabedrijf en onderzoek naar ex-
CEO Fagron Noord-Amerika Jake
Jackson door FBI

� MDxHealth: gemengde resultaten in Q2:
sterke toename van de omzet, maar ook
een stijgend nettoverlies (zie boven)

� Mithra Pharmaceuticals: koersstijging
na goedkeuring voor opstarten fase III-
studie in Verenigde Staten en Canada
voor Estelle, een mogelijke gamechanger
in contraceptie; zag marktaandeel in
Belgische anticonceptiemarkt met 2,8%
stijgen afgelopen twaalf maanden

(**): de referentie-index voor de prestatievergelijking bestaat uit
de Bel-20-index (1/3), de Eurostoxx50-index (1/3) en de MSCI
World-index in USD (1/3)

(*) 1:koopwaardig 2:opbouwen 3:houden 4:afbouwen 5:verkopen A:laag risico B:gemiddeld risico C:hoog risico D:zeer hoog risico

OVERZICHT KOOP- EN VERKOOPINTENTIES PER THEMA



ENERGIE

BP

De oliereus BP behoort in zijn
sector tot het koppeloton van
de aandelen die hun koers het

meest zagen stijgen in 2016. Met een
klim van 22% moet BP enkel Royal
Dutch Shell laten voorgaan. Daarbij
compenseerde een betere prestatie bij
upstream (exploratie en productie)
een daling van de marges bij down-
stream (raffinage en handel). De
onderliggende winst, geschoond voor
voorraadwijzigingen en betalingen
verbonden aan de Deepwater Hori-
zon-olieramp, daalde met 45%, tot
720miljoen USD.

Upstream kon een bescheiden winst
van 29miljoen USD voorleggen, na
een verlies van 747miljoen USD in het
eerste kwartaal. De gemiddelde olie-
prijs lag met 46USD per vat in het
tweede kwartaal weliswaar een stuk
onder het niveau van een jaar eerder
(62 USD) maar wel substantieel hoger
dan in het eerste kwartaal (34 USD).
Bij downstream ging de winst achter-
uit, naar 1,5miljard USD tegenover
1,8miljard USD in het eerste kwartaal.
Dat had vooral te maken met een forse
daling van de raffinagemarges. Die
worden, vereenvoudigd uitgelegd,
bepaald door het verschil tussen de
prijs van ruwe olie (inputkosten) en
de verkoopprijs van geraffineerde pro-
ducten (benzine, diesel, kerosine. De

hoge output leidde tot een daling van
de prijzen van de olieproducten. Tege-
lijk veerde de prijs van ruwe olie terug
op, waardoor de raffinagemarges
onder druk kwamen.

De onderliggende operationele kas-
stroom bedroeg 5,5miljard USD.
Gecorrigeerd voor betalingen gerela-
teerd aan de olieramp bleef daar nog
3,9miljard USD van over. Over de eer-
ste jaarhelft gaat het om 8,5miljard
USD. Dat volstaat om de kapitaaluit-
gaven (7,9miljard USD in het eerste
semester) te dekken, maar niet het
dividend. De gecumuleerde schuld
naar aanleiding van Deepwater Hori-
zon bedraagt 61,6miljard USD. BP
heeft wel juridische garanties dat de
lopende claims niet verder oplopen.
Kostenbesparingen zijn nog altijd een
prioriteit, maar stilaan verschuift de
focus terug naar investeringen. Dat is
ook nodig, want het Internationaal

Energie Agentschap ziet de wereld-
wijde consumptie van ruwe olie tegen
2020 oplopen naar 100miljoen vaten
per dag. Tegelijk berekende olie- en
gasconsultant WoodMackenzie dat er
sinds 2014 in de sector voor 380miljard
USD aan investeringen werden uit-
gesteld. Er is dus nieuwe productie
nodig om het natuurlijke verval te
compenseren en de verwachte con-
sumptiegroei op te vangen.

BP wil de jaarlijkse output tegen 2020
met 800.000 vaten per dag doen toe-
nemen. Daarvan moeten tegen eind
volgend jaar al 500.000 vaten per dag
operationeel zijn. Op het einde van de
eerste jaarhelft bedroeg de nettoschuld
30,9miljard USD, wat overeenkomt
met een schuldgraad van 24,7%. Dat
is hoger dan na het eerste kwartaal
(23,6%) maar wel comfortabel binnen
de eigen vooropgestelde vork van 20
tot 30%. Tegen de huidige koers komt
het dividend overeen met een bruto-
rendement van 7%. �

Conclusie
De lagere raffinagemarges beperkten
het effect van de hogere olieprijzen,
maar we zien de situatie geleidelijk
normaliseren. BP heeft een stabiele
balans en de onzekerheid door de olie-
ramp is na ruim zes jaar grotendeels
van de baan. Het hoge dividend en een
waardering (6 keer de verwachte
bedrijfskasstroom), maken van BP
nog altijd een koopwaardig aandeel.
Rating van C naar B voor risico.
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Europese aandelen

Advies : koopwaardig
Risico : gemiddeld
Rating : 1B
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LANDBOUW

K+S

Na de forse winstwaarschuwing
eind juni van de Duitse mest-
stoffen- en zoutproducent K+S

waren de verwachtingen voor de half-
jaarcijfers niet hooggespannen. Toch
verloor het aandeel op de dag van rap-
portering (11 augustus) opnieuw 10%.
De omzet daalde in het tweede kwar-
taal met 19,9%, van 914,4miljoen EUR
vorig jaar tot 732,1miljoen EUR. Na
zes maanden is er een omzetdaling
met 20,2%, tot 1,83miljard EUR. In de
zoutafdeling zorgde de zachte winter
in het noordelijk halfrond voor lagere
volumes (van 8,1miljoen ton naar
5,5miljoen ton) en prijzen (van 65EUR
naar 53EUR per ton in het tweede
kwartaal) voor strooizout. Gelukkig
was er een lichte prijsstijging in het
tweede kwartaal (van 120EUR naar
123EUR per ton), waardoor de omzet
in de eerste jaarhelft met 17% daalde,
tot 1,1miljard EUR.

De bedrijfskasstroom (ebitda) daalde
met 24%, tot 240,4miljoen EUR en de
bedrijfswinst (ebit) met 30,9%, tot
127,4miljoen EUR. In de potashafde-
ling zorgde de combinatie van aan-
houdend zwakke marktomstandig-
heden en productieonderbrekingen
als gevolg van de milieuproblemen
met het lozen van zout afvalwater in
Duitsland voor een volumedaling in
de eerste jaarhelft, van 3,55miljoen

ton naar 3,17miljoen ton (-10,7%), en
bijkomende prijsdruk, met een daling
van de gemiddelde gerealiseerde ver-
koopprijzen van 312,2EUR per ton
vorig jaar naar 262EUR en 250,1EUR
in het tweede kwartaal. De omzet
daalde daardoor van 1,11miljard EUR
naar 831,4miljoen EUR (-25%).

De ebitda zake in het tweede kwar-
taal met 71,8%, tot 50,4miljoen EUR,
en na zes maanden met 52,7%, tot
187,4miljoen EUR. De ebit daalde met
89,8%, tot 14,7miljoen EUR, en met
64,2%, tot 117miljoen EUR. Op groeps-
niveau daalde de ebitda met 41,5%,
tot 368,8miljoen EUR (-66,3% tot
83,4miljoen EUR in het tweede kwar-
taal), en de ebit met 53%, tot 233,3mil-
joen EUR (-91,6%, tot 15miljoen EUR
in het tweede kwartaal). De gezuiverde
nettowinst daalde van 317miljoen EUR
naar 147,7miljoen EUR, of per aandeel
van 1,66EUR naar 0,77EUR.

Op jaarbasis verwacht K+S een ont-
goochelende ebitda van 500 à 600mil-
joen EUR, tegenover 1,06miljard EUR
in 2015. De doelstellingen tegen 2020
liggen onverminderd op 1,6miljard
EUR jaarlijkse ebitda, maar veronder-
stellen wel een prijsniveau voor de
meststoffen op het niveau van 2015.
Tot overmaat van ramp was er in juli
een arbeidsongeval in Legacy, het
nieuwbouwpotashproject in de Cana-
dese provincie Saskatchewan, waar-
door de opstart van de eerste productie
is uitgesteld van eind 2016 naar het
tweede kwartaal 2017. Tegen eind 2017
zal de groep er echter onverminderd
over 2miljoen ton capaciteit beschik-
ken, te vergelijken met een verwachte
groepsproductie in 2016 van 6,2 à
6,4miljoen ton. K+S kocht onlangs een
meststoffenproducent in China als
toegangsticket tot de Aziatische markt
voor gespecialiseerde meststoffen. �

Conclusie
De negatieve combinatie van sector-
gebonden en bedrijfsspecifieke moei-
lijkheden duwde het aandeel van K+S
in de buurt van het laagste niveau
sinds 2006. Het aandeel noteert his-
torisch laag, tegen 0,75 keer de boek-
waarde. Alle negativiteit is daarmee
in de koers verrekend. Vooruitgang in
de milieuproblematiek en een succes-
volle opstart van Legacy zijn de
belangrijkste sleutels voor fors hogere
koersen de komende jaren.

Europese aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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GRONDSTOFFEN

Cameco

Het gaat van kwaad naar erger
met de prijzen op de uranium-
markt en daar hebben de bedrij-

ven uit de sector zwaar onder te lijden.
De prijs van een pond brandstof voor
kerncentrales daalde vorige week naar
minder dan 25USD, onder het vorige
dieptepunt van de zomer van 2014. Na
de recordprijs uit 2007 (137USD per
pond) begon de prijs te zakken, maar
de zwaarste correctie kwam er na de
nucleaire ramp in Fukushima in 2011.
De trage heropstart van de Japanse
kerncentrales sinds deze ramp is een
belangrijke oorzaak van de huidige
malaise op de uraniummarkt. Een
direct gevolg daarvan is dat er een over-
aanbod aan kernbrandstof blijft. Nuts-
bedrijven die kerncentrales uitbaten,
kunnen dus rustig achteroverleunen
en zijn niet gehaast nieuwe afname-
contracten aan te gaan met uranium-
producenten, zeker niet zolang de prij-
zen blijven dalen.

Het Canadese Cameco staat in voor
18% van de wereldwijde uranium-
mijnproductie met activa in de Ver-
enigde Staten, Canada en Kazachstan.
Na de tegenvallende resultaten over
het voorbije tweede kwartaal is de
koers van het aandeel teruggevallen
naar het laagste niveau sinds juni 2004.
Volgens CEO Gitzel was de periode
tussen april en juni het moeilijkste

kwartaal van het voorbije decennium.
De verkoopvolumes daalden in het
tweede kwartaal met 37%, tot 4,6mil-
joen pond. Ook de gemiddelde ver-
koopprijs daalde met 8%. Over de eer-
ste jaarhelft was er een daling van de
output met 27% op jaarbasis, tot
10,5miljoen pond.

Toch blijven de prognoses op jaar-
basis gehandhaafd want de tweede
jaarhelft is op dat vlak altijd beter.
Cameco mikt op een verkoopcijfer tus-
sen 30 en 32miljoen pond. De groep
produceerde in het tweede kwartaal
7miljoen pond uranium. Het cijfer
over het volledige eerste semester ligt
dubbel zo hoog. Vorig jaar lag de out-
put nog op 27,2miljoen pond, maar
in 2016 zal dit cijfer dalen naar 25,8mil-
joen pond. Cameco besliste in april de
productie bij de Rabbit Lake-mijn tij-
delijk op te schorten en die in care and
maintenance (onderhoudsmodus) te

plaatsen. De productiekosten van de
mijn zijn te hoog en zolang de prijzen
niet aantrekken, zal Cameco focussen
op McArthur River, Cigar Lake en de
mijnen in Kazachstan.

Cameco moest wel 124,4miljoen
Canadese dollar (CAD) afschrijven op
de boekwaarde van de mijn. Samen
met verliezen op derivatenposities
leidde dat tot een nettoverlies van
137miljoen CAD, tegenover een winst
van 88miljoen CAD een jaar eerder.
Ook zonder eenmalige elementen
kwam het verlies met 57miljoen USD
iets boven de verwachtingen uit. Het
goede nieuws is dat Cameco nog ver-
koopcontracten heeft lopen tot 2018.
De contractprijs voor die langetermijn-
contracten blijft overigens vrij stabiel
rond 40USD per pond. Het belasting-
geschil met de Canadese Revenue
Agency (CRA) komt begin oktober
voor de rechtbank. In het slechtste
geval kan de belastingschuld oplopen
naar 2,2miljard CAD. �

Conclusie
Het herstel van het marktevenwicht
bij uranium duurt langer dan ver-
wacht, waardoor ook het prijsherstel
voorlopig achterwege blijft. Het voor-
spelde deficit komt er hoe dan ook.
Cameco heeft de omvang en de finan-
ciële middelen om die periode te over-
bruggen. Intussen is de beurswaarde
teruggevallen naar 0,9 keer de boek-
waarde. Een langlopende optie op de
uraniumprijs.

Wereldaandelen

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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BANKEN

Itau Unibanco Holding

Kwartalen lang was het met een
klein hartje uitkijken naar de
kwartaalcijfers van Itau Uni-

banco Holding, in Brazilië en Latijns-
Amerika nochtans de topper in de
financiële sector (genoteerd op NYSE
onder de ticker ITUB). Dat kwam door
de bijzonder zware recessie die Brazilië
doormaakt (65% van de portefeuille
in Brazilië). Maar er is stilaan beter-
schap voor het land en ook de cijfers
van Itau vielen mee.

Al kunnen we er nog steeds niet
omheen dat de provisies voor slechte
leningen in het tweede trimester met
23,3% op jaarbasis zijn toegenomen.
De ratio van niet terugbetaalde lenin-
gen (90 dagen over tijd) is in het tweede
kwartaal tot 3,6% gestegen, tegenover
3,5% in het eerste trimester en 3,0% in
dezelfde periode van vorig jaar. Het
management verhoogde voor het vol-
ledige jaar de vork van 22 tot 25miljard
Braziliaanse real (BRL) naar 23 à 26mil-
jard BRL (18,1miljard BRL in 2015) aan
provisies voor slechte leningen. Het
uitgeleende bedrag zakte met 5,8%,
meer dan verwacht. De bedrijfstop
verlaagde dan ook substantieel de ver-
wachte totale kredietportefeuille voor
het volledige boekjaar naar een vork
van -10,5 tot -5,5% (was -0,5 tot +4,5%).

Desondanks zagen we een minder
dan verwachte daling van de opera-

tionele winst, tot 5,58miljard BRL (was
6,13miljard BRL in de periode april-
juni 2015of -9%), tegenover een ana-
listenconsensus van 5,08miljard BRL.
Er was dan ook een herstel van het
gemiddelde rendement op het eigen
vermogen (ROE) tot 20,6%, tegenover
nog 19,6% voor de eerste drie maan-
den. Het is wel nog steeds 420 basis-
punten (4,2%) lager dan de 24,8% voor
het tweede trimester 2015. Maar dat
cijfer blijft beduidend hoger dan de
meeste Europese en zeker Ameri-
kaanse banken, waar de cijfers zich
eerder tussen 5 en 15% situeren. Met
ruim 5000 vestigingen, bijna 95.000
werknemers, 350miljard USD activa
onder beheer en 46,5miljard USD
beurskapitalisatie is Itau Unibanco
Holding top in Brazilië.

Itau Unibanco Holding is dan ook
een universele bank met twee onder-
delen. Itau Unibanco staat voor het

retailbankieren, verzekeringen, ver-
mogensbeheer, terwijl Itau BBA staat
voor het bedrijfs- en zakenbankieren.
Maar ze is niet alleen top in kwantiteit,
ook in kwaliteit, zoals de ratio’s hier-
boven hebben aangetoond. Itau Uni-
banco Holding is een schoolvoorbeeld
van een geslaagde fusie uit 2008. Uni-
banco startte al in 1924 door de Moreira
Salles-familie en de doopvont van Itau
stond er in 1944. Mede door een rist
overnames kenden ze beide apart een
gestadige groei, tot de fusie in 2008.
Intussen zijn ze uitgegroeid tot een
van de grootse bankexperts van
Latijns-Amerika.

Sinds de fusie zijn de activa met
gemiddeld 15,9% per jaar gestegen en
het eigen vermogen met 12,7%. Zo’n
groeicijfer zit er dit jaar uiteraard niet
in. Tegen 10 keer de verwachte winst
2016 kan u dit kwaliteitsaandeel aan
een historisch nog steeds redelijke
waardering kopen. �

Conclusie
We zijn tevreden dat we een tiental
weken geleden de rating weer naar 1B
(‘koopwaardig’) hebben verhoogd. We
kunnen ons echter wel voor de kop
slaan dat we het aandeel niet opnieuw
in de voorbeeldportefeuille hebben
opgenomen, want intussen staan we
weer ruim 20% hoger. De kwartaal-
cijfers waren beter dan verwacht. Het
positieve advies blijft, want er wordt
een verder koersherstel verwacht.

Wereldaandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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De jaarlijkse bijeenkomst van
centrale bankiers en andere
monetaire hoogheden in de

Amerikaanse Jackson Hole volgende
weekeinde zal met argusogen worden
gevolgd. De perplexiteit neemt toe op
de financiële markten, die niet langer
weten welke richting de rentetarieven
zullen uitgaan.

Neem de publicatie van de notulen
van de vergadering van het renteco-
mité van de Amerikaanse centrale
bank (Fed) van afgelopen maand.
Daarin staat te lezen hoe aarzelend de
bankgouverneurs de economische ont-
wikkeling van het land waarderen.
Sommigen willen een renteaanpassing
alleen om duidelijkheid te verschaffen
aan de markten, dus niet om een eco-
nomische reden. Een van de gouver-
neurs, John Williams uit San Francisco,
is voorstander van een rentestijging
en heeft dat verkondigd buiten de tra-
ditionele kanalen van het comité. Zijn
standpunt is eenvoudig: liever vroeg-
tijdig een rentestijging doorvoeren
dan te laat. Zijn stelling verontrustte
de markten.

Vooreerst omdat de president van
de Fed, Janet Yellen, blijkbaar niet in
staat is haar gelederen bijeen te hou-
den. Vervolgens omdat er slechts drie
periodes voorhanden blijven om een
rentestijging te kunnen doorvoeren:
september, november en december.
Tot op heden waren de marktopera-

toren het eens: een aanpassing kon
moeilijk plaatsvinden aan de voor-
avond van presidentiële verkiezingen.
September en november zouden dan
uitgesloten zijn, maar december lijkt
evenmin een gepaste datum. Dan toch
maar september?

Klim daggeldrente
De Fed moet haar geloofwaardig-

heid vrijwaren. Gelooft ze echt dat de
Amerikaanse conjunctuur langzaam
herstelt, dan kan ze geen andere uit-
weg zoeken dan haar beleid daaraan
aan te passen. Maar de gevaren zijn
enorm. Dat werd vorige week zicht-
baar, zowel op de Amerikaanse dag-
geldmarkt als op de wisselmarkt.

De Amerikaanse kortetermijnrente
steeg onverwachts snel vorige week.
Op internationaal niveau uitte dat zich
in een verstrakking van de LIBOR-
rente. Die bengelde al jaren in de buurt
van 0,3% en klom in een mum van
tijd tot tegen 0,8%, een niveau niet
meer gehaald sinds 2009. De vraag
naar ultrakortetermijnbeleggingen
nam fors toe sinds het monetaire beleid
van de Europese, de Japanse en nu
onlangs de Britse centrale banken de
langetermijnrente verder onder nul
drukten. Naar schatting levert al een
derde van alle uitstaande obligaties
geen rendement meer op.

Er bestaan tal van investeringspro-
ducten waarvan de opbrengst recht-

streeks gekoppeld is aan een korteter-
mijnrente, meestal de LIBOR. Aller-
hande dekkingsmechanismen refere-
ren zich op de LIBOR. Zo’n plotse stij-
ging blijft dan niet zonder gevolgen
op andere marktsegmenten. Profes-
sionals hopen dat de rentesprong kort-
stondig zal blijven. In 2007 viel de dag-
geldmarkt plots stil bij het uitbreken
van de subprimecrisis. Nu kan zoiets
zich herhalen, niet alleen met gelijk-
aardige producten zoals leasingcon-
tracten of studiekredieten, maar, erger,
door de instorting van pensioenfond-
sen en verzekeringsmaatschappijen.

Papier gezocht
Mark Carney, de gouverneur van

de Britse centrale bank, kampt van-
daag al met problemen. Zijn pas inge-
voerde monetaire maatregelen lopen
niet van een leien dakje. Hij wil maan-
delijks obligaties, zowel staatspapier
als bedrijfsleningen, van de banken
kopen in ruil voor zo goed als gratis
krediet. Britse institutionele bezitters
van langetermijnpapier vertikken het
om hun stukken af te staan. Ze bren-
gen nog een aantrekkelijke halfjaar-
lijkse coupon op. Britse pensioenfond-
sen zijn verplicht om in zulk papier
te beleggen, zodra hun cliënten met
pensioen gaan. Het doet er dus niet
toe hoe hoog de koers van dat papier
stijgt. Wat die fondsen aanbelangt, is
de couponopbrengst en die is vandaag
niet in te ruilen. Vorige week daalde
voor het eerst de Britse rente even
onder 0%. Dat voorspelt weinig goeds
voor de toekomst.

Het aangekondigde industrieel plan
van Theresa May, de nieuwe eerste
minister van Groot-Brittannië, is in
theorie een uitstekende initiatief, maar
kan alleen succes oogsten als het
monetaire beleid zich aanpast en het
land de uittredingsprocedure met de
Europese Unie versnelt. Twee vereis-
ten die voorlopig buiten bereik blijven
en eerder argwaan veroorzaken.

De Europese Centrale Bank (ECB)
maakt zich zorgen over de conjunc-
turele ontwikkeling van de Unie. Zou
haar monetaire beleid niet naar wens
ontwikkelen, dan is de bank van plan

Obligaties

Onzekerheid over rente
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haar maatregelen verder te versoepe-
len en ze desnoods langer in werking
te stellen. De ECB beseft nog altijd niet
dat haar beleid de economische pro-
blemen vergroot in plaats van ze te
verzachten. Merk evenwel op dat de
stelling van de ECB die van onze rege-
ringen tegenspreekt.

Dollar verliest terrein
De ontwrichtende gevolgen van zulk

beleid uitten zich voornamelijk op de
wisselmarkt. De onzekerheid over de
dollarrente speelde de dollar (USD)
parten. De munt verloor pijlsnel terrein
en eindigde de week 1,5% lager dan
de week voordien. Het pond (GBP)
gleed verder naar beneden, nog steeds
slachtoffer van de rentedaling. Het
verloor 0,6%. De onstuimige ontwik-
keling van de olieprijs van de laatste
dagen (20% heen en weer beweging
op een maand tijd) bevorderde de
munten niet die ervan afhangen. De
roebel (RUB) boerde 0,5% achteruit,
evenveel als de Canadese dollar
(CAD), de Noorse kroon (NOK) ver-
loor 1,5%, de Mexicaanse peso (MXN)
1,8% en de Braziliaanse real (BRL)

3,7%. De Australische dollar (AUD)
raakte 2,3% kwijt, de rand (ZAR) 1,5%.

De jacht naar rendement kenmerkte
de activiteit op de kapitaalmarkt. Het
rommelpapier profiteerde daarvan in
EUR, terwijl het langetermijnpapier
van Europese soevereine emittenten
een pas achteruit maakte. In USD
pronkten voor het eerst sinds lange
tijd de grondstoffenwaarden opnieuw.
Wat niet belet dat het aantal faillisse-
menten in deze sector alsmaar blijft
toenemen. In GBP trok het langeter-
mijnpapier van hoge kwaliteit aan,
terwijl dat van minder allooi onder
druk kwam te staan. De trend was in
het algemeen neerwaarts gericht. Men
telde gemiddeld tweemaal meer
dalende stukken dan omgekeerd. De
prijsbewegingen waren vaak aanzien-
lijk, maar zelden trendmatig.

Vervroegde
terugbetalingsclausule

De primaire markt heeft nooit opge-
houden massale stukken uit te bren-
gen. Ze richten zich voornamelijk tot
institutionele beleggers. Opvallend
was echter het grote aantal nulcou-

pons, die we ten stelligst afraden. De
meeste zijn van het Duitse type, uit-
gebracht aan pari (100%) en terugbe-
taald fors boven pari. Ze dragen vaak
een vervroegdeterugbetalingsclausule
waarvan de prijs een constant rende-
ment waarborgt. ANZ (AA-) is de
enige die een traditionele nulcoupon
uitbrengt, onder pari uitgegeven, in
casu tegen 35,73127%, en tegen pari
terugbetaald. Deze lening kan om de
vijf jaar vervroegd afgelost worden.

De uitgiften in Zwitserse frank (CHF)
zijn allemaal kwalitatief hoogstaand.
Hun rendement is verwaarloosbaar.
Wie zulke stukken koopt, investeert
eigenlijk in de munt, niet in de waar-
den zelf. Gelet op de sombere voor-
uitzichten van de EUR blijven ze aan-
vaardbaar. De privéarm van de
Wereldbank, IFC (AAA, supranatio-
naal), blaast het marktsegment van de
Nigeriaanse naira (NGN) nieuw leven
in met een lening op één jaar die 19%
opbrengt. Een NGN is 0,0028EUR
waard. Let wel, alle verrichtingen wor-
den in USD afgewikkeld. Er is dus een
dubbel wisselrisico aan deze uitgifte
verbonden. �

(*) A: goed, B: middelmatig, C: ondermaats)   (**) Corresponderend alternatief
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Koers Munt Markt H12m L12m K/w15 K/w16 Rend. Rating Advies

slotkoers van de
vrijdag (A) of de
woensdag (B) voor
de verschijning

AMS: Amsterdam
BRU: Brussel 
FRA: Frankfurt  
HEL: Helsinki 
LON: Londen 
LUX: Luxemburg 
MAD: Madrid  
MIL: Milaan  

NASD: Nasdaq 
NYSE: New York 
PAR: Parijs
STO: Stockholm 
TOK: Tokyo 
TOR: Toronto  
ZUR: Zürich 

(geschatte)
koers-
winstverhouding
op basis van de
winst per aandeel

dividendrendem
ent op basis
van het jongste
uitgekeerde
dividend

1:koopwaardig
2:houden
3:verkopen

A:laag risico
B:gemiddeld risico
C:hoog risico

* nieuw advieshoogste en
laagste koers
van de jongste
12 maanden

Checklist België
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Checklist Europa
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